
Zápisnica č. 07/2009
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 07.04.2008 o 09:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overovateľ: prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.

Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu.

Program bol schválený.

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 1131-LO/D-4049/2008 zo dňa 16.10.2008
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/79
ÚK: ADUT PLUS, a.s.,. Skalica
ÚP: 10:00 hod.

3/ SK: 65-LO/D-1133/2009 zo dňa 23.03.2009
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na televízne vysielanie č. T/99
ÚK: TV Pezinok, s.r.o., Pezinok
ÚP: 10:20 hod.

4/ SK: 19-LO/D-1/2009 zo dňa 05.01.2009
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/80
ÚK: RM PROGRES s.r.o., Fačkov
ÚP: 10:40 hod.

5/ SK: 1173-LO/D-4999/2008 zo dňa 19.12.2008
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na televízne vysielanie č. T/89 
ÚK: TVR a RE, s.r.o., Bratislava
ÚP: 11:00 hod.

6/ SK: 67-LO/D-1082/2009 zo dňa 18.03.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/84
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava

7/ SK: 64-LO/D-1091/2009 zo dňa 19.03.2009
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/183
ÚK: TES – SLOVAKIA, s.r.o., Žilina

8/ SK: 62-LO/O-973/2009 zo dňa 16.03.2009
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: VM SERVIS, s.r.o., Martin

9/ SK: 1062-LO/D-3491/2008 zo dňa 10.09.2008
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/111
ÚK: Július Pereszlényi – Servis TV – Video, Štúrovo

10/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 469/35-2009  
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 31.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 469/35-2009  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
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Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

11/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.194/14-2009 zo dňa 14.01.2009
(na vysielanie programu Otec na plný úväzok zo dňa 10.01.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č.194/14-2009  smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol.s r.o.                               číslo licencie: T/41

12/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 413/31-2009
(na vysielanie programu Sobotné dialógy z dňa 31. 1. 2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 413/31-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona

13/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 114/12-2009
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 11.12.2008) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 114/12-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

14/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 244/18-2009 
(na vysielanie reklamy na Coldrex z dňa 18.01.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 244/18-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

15/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 367/24-2009
(na vysielanie televízie JOJ – program Adrenalín z 24.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 367/24-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

16/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 425/33-2009 
(na vysielanie programu Stretnutia z dňa 15. 9. 2008) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 425/33-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona

17/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 195/13-2009
(na vysielanie programu C.S.I.-Kriminálka Miami  z dňa 13.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 195/13-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                       číslo licencie: T/39

18/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 344/25-2009
(na vysielanie upútavky Akčný piatok z dňa 22.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č.344/25-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

19/ Kontrolný monitoring
Správa č.8/2009/TV o monitorovaní vysielania televízie INFOKANÁL ELECTRIS
(monitorované dni: 19.2. a 26.2.2009)
Vysielateľ: ELECTRIS, spol. s r.o., Banská Bystrica            číslo licencie: T/121
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20/ SK č.: 50-PgO/O-943/2007 zo dňa 20.02.2007
Doplnenie:  Správa  o  šetrení  sťažnosti  č.  2267/205-2006 smerujúcej  voči  vysielaniu  Slovenskej 
televízie
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Lúskanie špeciál / 25.11.2006 )
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 

21/ SK č.: 253-PgO/O-4986/2008 zo dňa 16.12.2008
Doplnenie: Správa č. 73/08/TV o kontrole dodržiavania § 18 ods.2 písm. a) a b) zákona 
č. 308/2000 Z.z. vo vysielaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 18 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: september a október 2008)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 

22/ SK č.: 23-PgO/O-438/2009 zo dňa 27.01.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4519/205-2008 smerujúcej proti Slovenskej televízii
(dodržiavanie § 20 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Za železnou oponou/ 16.11.2008)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                        

23/ SK č.: 241-PgO/O-4817/2008 zo dňa 02.12.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3446/172-2008 smerujúcej voči TA3 a TV Markíza 
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný  program/deň:  Šport/  09.08.,  10.08.,  11.08.,  12.08.,  13.08.,  14.08.,  15.08.,16.08., 
17.08., 18.08.,19.08., 20.08., 21.08., 22.08., 23.08. a 24.08.)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                             číslo licencie: T/125 

24/ SK č.: 240-PgO/O-4816/2009 zo dňa 02.12.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3446/172-2008 smerujúcej voči TA3 a TV Markíza 
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Športové noviny/ 11.08., 13.08., 16.08., 17.08., 20.08., 21.08. 2008)
ÚK:MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41 

25/ SK č.: 24-PgO/O-439/2009 zo dňa 27.01.2009
Doplnenie: Správa č. 1/2009/TV o monitorovaní televízie Markíza
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Na telo/ 19.10.2008)
ÚK:MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41 

26/ SK č.: 255-PgO/O-4990/2008 zo dňa 16.12.2008
Doplnenie: Správa č. 12/08/RO o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Z prvej ruky/ 05.06.2008 )
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona                                                     

27/ SK č.: 6-PgO/O-213/2009 zo dňa 13.01.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4198/196-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: PROMI Noviny/ Lúzer týždňa/ 17.10.2008 )
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 

28/ Rôzne:
1. Správa zo zahraničnej pracovnej cesty – Digitalizace 2009
2. Vyhlásenie výberového konania
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Ústne pojednávania:
10.00 hod. – ADUT PLUS, a.s., Skalica
10.20 hod. – TV Pezinok, s.r.o., Pezinok
10.40 hod. – RM PROGRES s.r.o., Fačkov
11.00 hod. – TVR a RE, s.r.o., Bratislava

*******************

K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh: 
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených  251 úloh.  Všetky úlohy  termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené. 

Uznesenie č. 09-07/1.202: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie.

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 2/
SK: 1131-LO/D-4049/2008 zo dňa 16.10.2008
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/79
ÚK: ADUT PLUS, a.s.,. Skalica
ÚP: 10:00 hod.

Uznesenie  č.  09-07/1.203: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 1131-LO/D-4049/2008 zo dňa 16.10.2008, posúdila 
žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/79, účastníka konania (ďalej aj 
„ÚK“):

ADUT PLUS, a.s. 
Pri potoku 2
909 01 Skalica

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl.  zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 
   

r o z h o d n u t i e :

Rada podľa ustanovenia § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

v y z ý v a

účastníka konania, aby svoje podanie, doručené Rade dňa 16.10.2008, evidované pod č. správneho 
konania 1131-LO/D-4049/2008 doplnil v lehote do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia o 
nasledovné údaje a doklady:

- údaje a doklady potrebné na preukázanie plnenia podmienok ustanovených v § 42 a 43 
zákona č. 308/2000 Z. z. (§ 44 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.).
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Do doby doplnenia žiadosti všetkými požadovanými dokladmi Rada podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
zákona  č.  71/1967  Zb.  o  správnom konaní,  správne  konanie  č.  1131-LO/D-4049/2008  zo  dňa 
16.10.2008 vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/79

Uznesenie bolo prijaté.

p r e r u š u j e .

Podľa  ustanovenia  §  19  ods.  3  zákona  č.  71/1967  Zb.  o  správnom konaní  Vás  Rada  zároveň 
poučuje, že v prípade neodstránenia uvedených nedostatkov podania správne konanie zastaví.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/252: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária  Rady  vyhotoví  rozhodnutie  v  správnom  konaní  č.  1131-LO/D-4049/2008,  zašle  ho 
účastníkovi konania. 
T: 07.05.2009 Z: LO

K bodu 3/ 
SK: 65-LO/D-1133/2009 zo dňa 23.03.2009
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na televízne vysielanie č. T/99
ÚK: TV Pezinok, s.r.o., Pezinok
ÚP: 10:20 hod.

Uznesenie č. 09-07/3.204: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán vecne 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o predĺženie platnosti licencie na televízne vysielanie 
č. T/99, doručenú Rade dňa 23.03.2009, vysielateľa: 

TV Pezinok, s.r.o.
Holubyho 42
902 01 Pezinok
 
a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. a § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto

rozhodnutie:

Rada podľa § 52 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z. 

predlžuje 

platnosť licencie  na televízne vysielanie č. T/99  

a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.

mení

licenciu č. T/99 na televízne  vysielanie nasledovne: 

Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/99/98 zo dňa 08.09.1998 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto: 
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„I.           
1. Názov programovej služby: TV Pezinok
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená:  predlžuje sa o dvanásť rokov a 

platnosť licencie končí dňom  17.09.2022
3. Časový rozsah vysielania: 168 hod. týždenne 
4. Jazyk vysielania: slovenský
5. Územný rozsah vysielania: lokálne vysielanie 
6. Spôsob vysielania: a) terestriálne televízne vysielanie : Pezinok, kanál 55

b) vysielanie prostredníctvom KDS

II.
Právne skutočnosti  spoločnosti: 
a) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní, alebo podiel na hlasovacích právach: 

podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., spoločnosti TV Pezinok, 
s.r.o.,  vložka číslo :15401/B, zoznam výpisov: IV- 2048/09, zo dňa 26.02.2009.

b) Údaje  o  štatutárnych  orgánoch a  kontrolných orgánoch žiadateľa  o  registráciu  retransmisie: 
podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., spoločnosti TV Pezinok, 
s.r.o.,  vložka číslo :15401/B, zoznam výpisov: IV- 2048/09, zo dňa 26.02.2009.

III. 

1. Podiely programových typov za bežný mesiac,  určené z  programovej  skladby,  doručenej 
Rade dňa 23.03.2009 (č.p.d.1133/2009):

a/ Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie:  max. 60 %
2. Programy: min. 40 %
 b/ Programy (100%) 

1. Spravodajstvo: 43 %
2. Publicistika: 57 %

2.1 Politická publicistika: 0 %
2.2 Ostatná publicistika: 57 %

3. Dokumentárne programy: 0 %
4. Dramatické programy: 0 %
5. Zábavné programy: 0%
6. Hudobné programy: 0 %
7. Vzdelávacie programy: 0 %
8. Náboženské programy: 0 %
9. Detské programy: 0%
9. Šport: 0 %
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 

vysielacieho času: 0 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 20 %
3. Podiel  vysielacieho  času  vo  vysielaní  televíznej  programovej  služby,  ktorý  je  vyhradený 

európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 28 zák. 
č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie.

4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.:  vysielateľ s obmedzeným 
prístupom verejnosti

5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa 
Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 03.12.2007, zákon č. 589/2007 Z. z.

6.  Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby - vysielanie teletextu: nevysiela

IV.
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1.  a) Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu       
frekvencie, uvedené vo frekvenčnom liste, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia:

Frekvencia: 55. TV kanál
Lokalita: Pezinok a okolie
Frekvenčný list:  793/SKS-01 zo dňa 19.01.2001 

Stanovisko TÚ SR  zo dňa 06.11.2008 s využitím 55 TV  kanála, kóta  Pezinok a okolie, do 
31.12.2010

b)  Programová  služba  je  vysielaná  v  meste  Pezinok  aj  prostredníctvom  káblového 
distribučného  systému  prevádzkovateľa  retransmisie:  spol.  UPC  BROADBAND 
SLOVAKIA,  s.r.o., Bratislava (registrácia č. TKR/254 )

2. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade (ustanovenie 
§16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z.z.  ): 
a) VHS kazety, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni
b) CD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite
c) DVD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite

(Možnosti požadovaných formátov: rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, mpeg, avi, mp4

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/253:   V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária  Rady  vyhotoví  rozhodnutie  v  správnom  konaní  č.  65-LO/D-1133/2009,  zašle  ho 
účastníkovi konania ( TV Pezinok, s.r.o.) spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 07.05.2009 Z: LO

K bodu 4/
SK: 19-LO/D-1/2009 zo dňa 05.01.2009
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/80
ÚK: RM PROGRES s.r.o., Fačkov
ÚP: 10:40 hod.

Uznesenie  č.  09-07/4.205: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 
zákona č.  308/2000 Z.z.,  v  správnom konaní  č.  19-LO/D-1/2009 zo dňa 05.01.2009,  žiadosť o 
predĺženie  platnosti  licencie  na  rozhlasové  vysielanie  č.  R/80,  doručenú  Rade  dňa 05.01.2009, 
účastníka konania (ďalej aj „ÚK“):

RM PROGRES s.r.o.
Fačkov 241
013 16

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl.  zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 
   

r o z h o d n u t i e :

Rada podľa ustanovenia § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

v y z ý v a

účastníka konania, aby svoje podanie, doručené Rade dňa 05.01.2009, evidované pod č. správneho 
konania  19-LO/D-1/2009  doplnil  v  lehote  do  30  dní  odo  dňa  doručenia  tohto  rozhodnutia  o 
nasledovné údaje a doklady:
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- údaje a doklady potrebné na preukázanie plnenia podmienok ustanovených v § 42 a 43 
zákona č. 308/2000 Z. z. (§ 44 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.).

Do doby doplnenia žiadosti všetkými požadovanými dokladmi Rada podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, správne konanie č. 19-LO/D-1/2009 zo dňa 05.01.2009 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/80

Uznesenie bolo prijaté.

p r e r u š u j e .

Podľa  ustanovenia  §  19  ods.  3  zákona  č.  71/1967  Zb.  o  správnom konaní  Vás  Rada  zároveň 
poučuje, že v prípade neodstránenia uvedených nedostatkov podania správne konanie zastaví.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/254: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 19-LO/D-1/2009, zašle ho účastníkovi 
konania ( RM PROGRES, s.r.o., Fačkov). 
T: 07.05.2009 Z: LO

K bodu 5/
SK: 1173-LO/D-4999/2008 zo dňa 19.12.2008
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na televízne vysielanie č. T/89 
ÚK: TVR a RE, s.r.o., Bratislava
ÚP: 11:00 hod.

Uznesenie  č.  09-07/5.206: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 a § 5 zák. č.  308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii  a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1173-LO/
D-4999/2008 zo dňa 19.12.2008, s účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“):

TVR a RE, s.r.o.
Mierová 21
827 05 Bratislava

posúdila žiadosť o predĺženie platnosti licencie na televízne vysielanie č. T/89/97 a po posúdení 
podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl.  zákona č.  71/1967 Zb.  o 
správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e :

Rada podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

p r e r u š u j e

do  21.04.2009  správne  konanie  1173-LO/D-4999/2008  vo  veci  žiadosti  o  predĺženie  platnosti 
licencie  na  televízne  vysielanie  č.  T/89/97 z  dôvodu,  že  účastník  konania  TVR  a  RE,  s.r.o., 
Bratislava sa dňa 07.04.2009 nedostavil na ústne pojednávanie, ktoré bolo nariadené Radou a tá 
mala za to, že bolo potrebné v konaní ho vypočuť v zmysle ustanovenia § 32 ods. 1 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní.
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Podľa  ustanovenia  §  19  ods.  3  zákona  č.  71/1967  Zb.  o  správnom konaní  Vás  Rada  zároveň 
poučuje,  že  v  prípade  nedostavenia  sa  na  ústne  pojednávanie  správne  konanie  č.  1173-LO/D-
4999/2008 zastaví.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/255:  V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Kancelária  Rady  vyhotoví  rozhodnutie  v  správnom  konaní  č.  1173-LO/D-4999/2008,  zašle  ho 
účastníkovi konania (TVR a RE, s.r.o.). 
T: 07.05.2009 Z: LO

K bodu 6/ 
SK: 67-LO/D-1082/2009 zo dňa 18.03.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/84
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava

Uznesenie  č.  09-07/6.207: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 a § 5 zák. č.  308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii  a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 67-LO/D-
1082/2009 zo  dňa  18.03.2009,  posúdila  oznámenie  o  zmene  licencie  č.  R/84  z  dôvodu zmeny 
právnych skutočností účastníka konania (ďalej aj „ÚK“):

TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.
Dr. Vladimíra Clementisa 10
821 02 Bratislava

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 

rozhodnutie:

Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.

mení

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/84 nasledovne:

Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/84/2003 zo dňa 19.11.2003 v znení neskorších zmien a 
doplnkov sa menia takto:
Bod II. Právne skutočnosti sa mení a znie:

„Právne skutočnosti: 
1. Údaje  o  osobách,  ktoré  majú  účasť  na  základnom  imaní  vysielateľa  alebo  podiel  na 

hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava zo 
dňa 11.03.2009, Oddiel: Sro, vložka číslo 39479/B

2. Údaje  o  štatutárnych  orgánoch a  kontrolných  orgánoch vysielateľa  s  licenciou:   podľa 
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava zo dňa 11.03.2009, Oddiel: Sro, 
vložka číslo 39479/B“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/256: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 67-LO/D-1082/2009 zo dňa 
18.03.2009  písomné  znenie  rozhodnutia  a  zašle  ho  účastníkovi  konania  (TAM  ART 
PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava).
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T: 07.05.2009 Z: LO

K bodu 7/
SK: 64-LO/D-1091/2009 zo dňa 19.03.2009
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/183
ÚK: TES – SLOVAKIA, s.r.o., Žilina

Uznesenie č. 09-07/7.208: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 64-
LO/D-1091/2009 začatom dňa 19.03.2009, posúdila žiadosť o zmenu licencie č. T/183 z dôvodu 
rozšírenia územného rozsahu vysielania, účastníka konania:

TES – SLOVAKIA, s.r.o.
Kragujevská ul. č. 4 
010 01 Žilina

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 

rozhodnutie:

Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.

mení

licenciu na televízne vysielanie č. T/183 nasledovne:

Rozhodnutie o udelení licencie č. T/183 zo dňa 23.05.2006 v znení neskoršie vykonaných zmien sa 
mení nasledovne:

Článok I., bod (4) sa mení a znie:
„Kamenná  Poruba,  Stráňavy,  Zborov  nad  Bystricou,  Oravský  Podzámok,  Varín,  Plevník  – 
Drienové, Turzovka, Bytča, Divina / Divinka, Vysoká nad Kysucou.“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  09-07/257: Kancelária  Rady  vyhotoví  rozhodnutie  v  správnom  konaní  č.  64-LO/D-
1091/2009 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti TES – SLOVAKIA, s.r.o., Žilina spolu s 
výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 07.05.2009 Z: LO

K bodu 8/
SK: 62-LO/O-973/2009 zo dňa 16.03.2009
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: VM SERVIS, s.r.o., Martin

Uznesenie č.  09-07/8.209: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č.  195/2000 Z.z.  o  telekomunikáciách v znení  neskorších predpisov (ďalej  len zákon č. 
308/2000  Z.z.“),  v  súlade  so  zákonom č.  71/1967  Zb.  o  správnom konaní  v  znení  neskorších 
predpisov, v správnom konaní č. 62-LO/O-973/2009 zo dňa 20.03.2009, vo veci možného porušenia 
ustanovenia  §  54 ods.1 písm.  c)  zákona č.  308/2000 Z.z.  a  ustanovenia  §  51 ods.  1  zákona č. 
308/2000 Z. z. účastníkom konania:
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VM SERVIS, s.r.o.
Björnsonova 4806/3 
036 01 Martin 

a  po  zistení  potrebných  podkladov  pre  rozhodnutie  podľa  ustanovenia  §  46  a  nasl.  zákona  č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie:

Rada podľa ustanovenia § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.

odníma

spoločnosti VM SERVIS, s.r.o., Martin  licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/85

Uznesenie bolo prijaté.

zastavuje

správne konanie č. 62-LO/O-973/2009 zo dňa 16.03.2009 v časti týkajúcej sa možného porušenia § 
51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že odpadol dôvod konania začatého na podnet Rady.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/258: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 62-LO/O-973/2009 zo dňa 
20.03.2009  písomné  znenie  rozhodnutia  a  zašle  ho  účastníkovi   konania  (VM SERVIS,  s.r.o., 
Martin).  Zároveň  ÚK  požiada  o  vrátenie  frekvenčného  listu  v  lehote  siedmich  dní  odo  dňa 
doručenia výzvy.
T: 07.05.2009 Z: LO

K bodu 9/
SK: 1062-LO/D-3491/2008 zo dňa 10.09.2008
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/111
ÚK: Július Pereszlényi – Servis TV – Video, Štúrovo

Uznesenie č.  09-07/9.210: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č.  195/2000 Z.z.  o  telekomunikáciách v znení  neskorších predpisov (ďalej  len zákon č. 
308/2000  Z.z.“),  v  súlade  so  zákonom č.  71/1967  Zb.  o  správnom konaní  v  znení  neskorších 
predpisov,  v  správnom konaní  č.  1062-LO/D-3491/2008  zo  dňa  10.09.2008  vo  veci  žiadosti  o 
zmenu  údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/111 účastníka konania:

Július Pereszlényi – Servis TV - Video
Petöfiho 9
943 01 Štúrovo

a  po  zistení  potrebných  podkladov  pre  rozhodnutie  podľa  ustanovenia  §  46  a  nasl.  zákona  č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie:

Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

zastavuje
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správne konanie č. 1062-LO/D-3491/2008 zo dňa 10.09.2008, pretože účastník konania na výzvu 
správneho  orgánu  v  určenej  lehote  neodstránil  nedostatky  svojho  podania  a  bol  o  možnosti 
zastavenia konania poučený, a podľa ustanovenia § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.  

Uznesenie bolo prijaté.

zamieta

žiadosť o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/111, doručenú Rade 
dňa 10.09.2008.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/259: Kancelária Rady vydá v správnom konaní č. 1062-LO/D-34910/2008 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, Július Pereszlényi – Servis TV - Video, 
Štúrovo.
T: 07.05.2009 Z: LO

K bodu 10/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 469/35-2009  
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 31.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 469/35-2009  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie  č.  09-07/10.211: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“),  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1  až 3 a § 5 ods.  1 písm.  n)  zákona č.  308/2000 Z.z.  o 
vysielaní a retransmisii   a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa § 
14a zákona č. 308/2000 Z.z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 469/35-2009, vedenú 
voči  Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/260: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 17.04.2009 Z: PgO

K bodu 11/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.194/14-2009 zo dňa 14.01.2009
(na vysielanie programu Otec na plný úväzok zo dňa 10.01.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č.194/14-2009  smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol.s r.o.                               číslo licencie: T/41

Uznesenie  č.  09-07/11.212: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“),  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1  až 3 a § 5 ods.  1 písm.  n)  zákona č.  308/2000 Z.z.  o 
vysielaní a retransmisii   a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 14 
a) zákona č. 308/2000 Z.z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 194/14-2009, vedenú 
voči vysielateľovi  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14 a) ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 09-07/261: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 17.04.2009 Z: PgO

K bodu 12/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 413/31-2009
(na vysielanie programu Sobotné dialógy z dňa 31. 1. 2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 413/31-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona

Uznesenie  č.  09-07/12.213: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“),  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1  až 3 a § 5 ods.  1 písm.  n)  zákona č.  308/2000 Z.z.  o 
vysielaní a retransmisii   a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 14 
a) zákona č. 308/2000 Z.z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 413/31-2009, vedenú 
voči Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14 a) ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/262: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 17.04.2009 Z: PgO

K bodu 13/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 114/12-2009
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 11.12.2008) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 114/12-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/4

Uznesenie  č.  09-07/13.214: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“),  ako  orgán 
príslušný  podľa  § 4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  n)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 14 a) zákona č. 308/2000 Z.z. preverila 
sťažnosť evidovanú pod č. 114/12-2009,  vedenú voči MARKÍZA – SLOVAKIA,  spol.  s  r.o.,  a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14 a) ods. 11 zákona č. 308/2000 Z.z. za nepreskúmateľnú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/263: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti.
T: 17.04.2009 Z: PgO

K bodu 14/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 244/18-2009 
(na vysielanie reklamy na Coldrex z dňa 18.01.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 244/18-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie  č.  09-07/14.215: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“),  ako  orgán 
príslušný  podľa  § 4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  n)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne 
konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., vo veci možného porušenia  § 33 
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ods.  5  zákona č.  308/2000 Z.z.  v súvislosti  s  tým,  že nezabezpečil,  aby reklamný spot  na liek 
Coldrex odvysielaný dňa 18.01.2009 o cca 10:00 hod. obsahoval jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu 
na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácií pre 
používateľov lieku pribalenej k lieku a odporúčanie poradiť sa o použití lieku s osobou oprávnenou 
predpisovať alebo vydávať lieky.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/264: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z.z. oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a 
dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 
T: 21.04.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-07/265: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 17.04.2009 Z: PgO

K bodu 15/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 367/24-2009
(na vysielanie televízie JOJ – program Adrenalín z 24.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 367/24-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  09-07/15.216: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“),  ako  orgán 
príslušný  podľa  § 4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  n)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 14 a) zákona č. 308/2000 Z. z. preverila 
sťažnosť evidovanú pod č. 367/24-2009, vedenú voči MAC TV, s.r.o.,  a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14 a) ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/266: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti.
T: 17.04.2009 Z: PgO

Uznesenie  č.  09-07/15.217: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa  § 4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne 
konanie voči MAC TV, s.r.o., vo veci možného porušenia  § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. v 
súvislosti s tým, že vysielateľ na vyžiadanie Rady neposkytol súvislý záznam vysielania programu 
Adrenalín zo dňa 24.01.2009.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/267: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z.z. oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a 
dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 
T: 21.04.2009 Z: PKO

K bodu 16/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 425/33-2009 
(na vysielanie programu Stretnutia z dňa 15. 9. 2008) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 425/33-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
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Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona

Uznesenie  č.  09-07/16.218: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa  § 4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej  len  „zákon  č.  308/2000  Z.z.“)  postupom podľa  §  71  zákona  č.  308/2000  Z.  z.,  začína 
správne konanie voči Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného 
porušenia  § 19 ods. 2 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním programu 
Stretnutia na programovom okruhu Rádia Regina dňa 15.09.2008 o cca 20:00 hod., v ktorom mohlo 
dôjsť k znevažovaniu na základe viery a náboženstva. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/267: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z.z. oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a 
dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 
T: 21.04.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-07/268: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 17.04.2009     Z: PgO

K bodu 17/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 195/13-2009
(na vysielanie programu C.S.I.-Kriminálka Miami  z dňa 13.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 195/13-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                       číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  09-07/17.219:  Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“),  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1  až 3 a § 5 ods.  1 písm.  n)  zákona č.  308/2000 Z.z.  o 
vysielaní a retransmisii   a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 
14a zákona č. 308/2000 Z.z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 195/13-2009, vedenú 
voči vysielateľovi MAC TV, s. r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14 a) ods. 
10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/269: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 17.04.2009 Z: PgO

K bodu 18/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 344/25-2009
(na vysielanie upútavky Akčný piatok z dňa 22.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č.344/25-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41
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Uznesenie  č.  09-07/18.220: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“),  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1  až 3 a § 5 ods.  1 písm.  n)  zákona č.  308/2000 Z.z.  o 
vysielaní a retransmisii   a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 
14a zákona č. 308/2000 Z.z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 344/25-2009, vedenú 
voči  vysielateľovi  MARKÍZA-SLOVAKIA,  spol.  s  r.o.,  a  uznala  sťažnosť  podľa 
ustanovenia § 14 a) ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/270: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 17.04.2009     Z: PgO

K bodu 19/
Kontrolný monitoring
Správa č.8/2009/TV o monitorovaní vysielania televízie INFOKANÁL ELECTRIS
(monitorované dni: 19.2. a 26.2.2009)
Vysielateľ: ELECTRIS, spol. s r.o., Banská Bystrica            číslo licencie: T/121

Uznesenie č. 09-07/19.221: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 8/2009/TV o monitorovaní Infokanálu 
Electris skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 09.01.2009 a 16.01.2009 vysielateľa E L 
E C T R I S spol. s r.o. s licenciou č. T/121 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/271: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 17.04.2009 Z: PgO

K bodu 20/
SK č.: 50-PgO/O-943/2007 zo dňa 20.02.2007
Doplnenie:  Správa  o  šetrení  sťažnosti  č.  2267/205-2006 smerujúcej  voči  vysielaniu  Slovenskej 
televízie
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Lúskanie špeciál / 25.11.2006 )
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona          

Uznesenie  č.  09-07/20.222: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods.  1 písm.  g) zákona č. 308/2000 Z. z.  o 
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
predpisov  (ďalej  len  „zákon  č.  308/2000  Z.  z.“)  postupom podľa  ustanovenia  §  71  zákona  č. 
308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 50-PgO/O-943/2007 Slovenská televízia, 
vysielateľ na základe zákona  

p o r u š i l

I. povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,

že dňa 25.11.2006 o cca 17:20 hod. odvysielal program „Lúskanie špeciál“, ktorý by mohol ohroziť 
fyzický,  psychický  alebo  morálny  vývin  maloletých  alebo  narušiť  ich  duševné  zdravie  a 
emocionálny stav, 
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Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 3.319,39 €,  slovom tritisíctristodevätnásť 
eur a tridsaťdeväť centov.

Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za  
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“

V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***09, KS 6548.

Uznesenie bolo prijaté.

II. povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.

tým,

že dňa 25.11.2006 o cca 17:20 hod. odvysielal program „Lúskanie špeciál“, pri ktorého zaradení do 
vysielania nezohľadnil jeho vekovú vhodnosť pre maloletých, 

za čo mu ukladá

podľa  ustanovenia  §  64  ods.  1  písm.  a)  zákona  č.  308/2000  Z.  z.  sankciu –  upozornenie  na 
porušenie zákona. 

Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za  
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“

Uznesenie bolo prijaté.

III. povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,

že dňa 25.11.2006 o cca 17:20 hod. odvysielal program „Lúskanie špeciál“, pri ktorom neuplatnil 
jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami,  ktoré podľa ustanovenia § 20 
ods. 6 určila Rada,

Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67  ods.  3  písm.  c)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  vo  výške  6.638,78  €,  slovom 
šesťtisícšesťstotridsaťosem eur a sedemdesiatosem centov.

Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za  
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“

V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***09, KS 6548.
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Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/272: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 07.05.2009 Z: PKO

K bodu 21/
SK č.: 253-PgO/O-4986/2008 zo dňa 16.12.2008
Doplnenie: Správa č. 73/08/TV o kontrole dodržiavania § 18 ods.2 písm. a) a b) zákona 
č. 308/2000 Z.z. vo vysielaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 18 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: september a október 2008)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 

Uznesenie  č.  09-07/21.223: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa § 4 ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g/  zákona č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že 
správne  konanie  č.  253-PgO/O-4986/2008,  vedené  voči  Slovenskej  televízii,  vysielateľovi  na 
základe  zákona,  sa  podľa  §  30  písm.  h)  zákona  č.  71/1967  Zb.  o  správnom  konaní  v  znení 
neskorších predpisov

zastavuje,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/273: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 21.04.2009 Z: PKO

K bodu 22/
SK č.: 23-PgO/O-438/2009 zo dňa 27.01.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4519/205-2008 smerujúcej proti Slovenskej televízii
(dodržiavanie § 20 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Za železnou oponou/ 16.11.2008)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                        

Uznesenie  č.  09-07/22.224: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii  a  o  zmene  zákona č.  195/2000 Z.z.  o  telekomunikáciách  v znení  neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. 
rozhodla,  že  správne  konanie  č.  23-PgO/O-438/2009 vedené  voči  Slovenskej  televízii, 
vysielateľovi na základe zákona podľa § 30  písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

z a s t a v u j e,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/274: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení  správneho konania  a doručí  ho účastníkovi 
konania. 
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T: 07.05.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-07/275: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 17.04.2008 Z: PgO

K bodu 23/
SK č.: 241-PgO/O-4817/2008 zo dňa 02.12.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3446/172-2008 smerujúcej voči TA3 a TV Markíza 
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný  program/deň:  Šport/  09.08.,  10.08.,  11.08.,  12.08.,  13.08.,  14.08.,  15.08.,16.08., 
17.08., 18.08.,19.08., 20.08., 21.08., 22.08., 23.08. a 24.08.)
ÚK: C.E.N., s.r.o.                                                                             číslo licencie: T/125       

Uznesenie  č.  09-07/23.225: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa § 4 ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g/  zákona č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 241-PgO/O-4817/2008 C.E.N., s.r.o.,

porušil

povinnosť ustanovenú v § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.

tým,

že v dňoch 18.8.,19.8.,20.8.,21.8.,22.8.,23.8., a 24.08.2008 o cca 22:30 hod. odvysielal v programe 
Šport záznamy z OH v Pekingu, na vysielanie ktorých má výhradné právo iný vysielateľ,

Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa 
§ 67 ods. 2 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 165,96 €, slovom jednostošesťdesiaťpäť 
eur a deväťdesiatšesť centov.

Podľa § 64 ods.  4 zákona č.  308/2000 Z.  z.:  „Uložením sankcie  nezaniká povinnosť,  za ktorej  
porušenie sa sankcia uložila.“

V  zmysle  §  67  ods.  10  zákona  č.  308/2000  Z.  z.  je  pokuta  splatná  do  30  dní  odo  dňa 
nadobudnutia  právoplatnosti  rozhodnutia  a  je  potrebné  ju  uhradiť  na  účet:  7000088921/8180, 
VS***09,KS6548.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/276: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.

T: 24.04.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-07/277: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 03.04.2009 Z: PgO
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Uznesenie  č.  09-07/23.226: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.  o telekomunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. 
rozhodla, že správne konanie č. 241-PgO/O-4817/2008 vedené voči spoločnosti C.E.N., s.r.o., 
v časti  týkajúcej  sa možného porušenia §  30 ods.  2  písm.  a)  zákona č.  308/2000 Z.z.,  v 
súvislosti  s odvysielaním záznamov z OH v Pekingu, na vysielanie ktorých má výhradné 
právo iný vysielateľ, v programe  Šport  v dňoch 9.8., 10.8., 11.8., 12.8., 13.8., 14.8., 15.8., 
16.8. a 17.8. 2008 o cca 22:30 hod., podľa § 30  písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

z a s t a v u j e,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/278: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.

T: 21.04.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-07/279: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 17.04.2009 Z: PgO

K bodu 24/
SK č.: 240-PgO/O-4816/2009 zo dňa 02.12.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3446/172-2008 smerujúcej voči TA3 a TV Markíza 
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Športové noviny/ 11.08., 13.08., 16.08., 17.08., 20.08., 21.08. 2008)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41

Uznesenie  č.  09-07/24.227: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa § 4 ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g/  zákona č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č. 240-PgO/O-4816/2008, vedené voči MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.,  sa 
podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

zastavuje,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/280: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 21.04.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-07/281: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
T: 17.04.2009 Z: PgO

K bodu 25/
SK č.: 24-PgO/O-439/2009 zo dňa 27.01.2009
Doplnenie: Správa č. 1/2009/TV o monitorovaní televízie Markíza
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
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(monitorovaný program/deň: Na telo/ 19.10.2008)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41            

Uznesenie  č.  09-07/25.228: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa § 4 ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g/  zákona č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 24-PgO/O-439/2009 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s 
r.o.

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,

že dňa 19.10.2008 o cca 13:00 hod. odvysielal program Na telo, v ktorom došlo k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti,

za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na 
porušenie zákona.

Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej  
porušenie sa sankcia uložila.“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/282: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 7.05.2009 Z: PKO

K bodu 26/
SK č.: 255-PgO/O-4990/2008 zo dňa 16.12.2008
Doplnenie: Správa č. 12/08/RO o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Z prvej ruky/ 05.06.2008 )
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona 

Uznesenie  č.  09-07/26.229: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa § 4 ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g/  zákona č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 255-PgO/O-4990/2008 Slovenský rozhlas, vysielateľ na 
základe zákona

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,
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že  dňa  05.06.2008  o  cca  12:30  hod.  odvysielal  program  Z  prvej  ruky,  v  ktorom  došlo  k 
nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti, 

Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods.  1  písm.  b)  a  §  65 zákona č.  308/2000 Z.z.  sankciu  odvysielanie 
oznamu o porušení zákona.

Účastník konania je povinný odvysielať oznam o porušení § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o 
vysielaní a retransmisii  a to pred tromi po sebe nasledujúcimi odvysielaniami programu Z prvej 
ruky,  pričom  prvýkrát  pri  najbližšom  odvysielaní  programu  Z  prvej  ruky  odo  dňa  doručenia 
rozhodnutia č. RO/.../2009.

Nižšie  uvedený  text  oznamu  je  účastník  konania  povinný  odvysielať  v  čítanej  podobe bez 
sprievodnej hudby alebo doplňujúceho komentára. Účastník konania  bezodkladne oznámi termín 
odvysielania oznamu Rade. Text oznamu:
„Slovenský rozhlas dňa 5.6.2009 odvysielal reláciu Z prvej ruky, v ktorej nezabezpečil vyváženosť a 
nestrannosť.  Z tohto dôvodu mu Rada pre  vysielanie  a  retransmisiu uložila  sankciu odvysielať  
oznam o porušení zákona.“

Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej  
porušenie sa sankcia uložila.“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/283: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.
T: 7.5.2009         Z: PKO

Úloha č. 09-07/284: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 17.04.2009         Z: PgO

K bodu 27/
SK č.: 6-PgO/O-213/2009 zo dňa 13.01.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4198/196-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: PROMI Noviny/ Lúzer týždňa/ 17.10.2008 )
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  09-07/27.230: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada")  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ ah/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa 71 zákona č. 308/2000 Z.z. a § 14 ods.1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla, že nepriznáva postavenie účastníka konania Jánovi Berkymu, 
zastúpenému advokátom JUDr. Petrom Jankovským.  

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/285: Kancelária Rady v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Z.b. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o nepriznaní postavenia účastníka konania a doručí ho žiadateľovi.
T: 21.04.2009 Z: PKO
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Uznesenie  č.  09-07/27.231: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada")  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ ah/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 6-PgO/O-4840/2008 MAC TV s.r.o.,

porušil

povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.

tým,

že dňa 17.10.2008 o cca 17.32 hod. odvysielal v rámci programu Promi noviny príspevok Lúzer 
týždňa,  ktorý  spôsobom svojho spracovania  zasiahol  do  základných práv v  ňom prezentovanej 
osoby,  

Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

podľa  ustanovenia  §  64  ods.  1  písm.  d)  zákona  č.  308/2000 Z.  z.  sankciu  -  pokutu,  určenú
podľa § 67 ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3500 € , slovom  tritisícpäťsto eur.

Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť,  
za ktorej porušenie sa sankcia uložila."

V  zmysle  §  67  ods.  10  zákona  č.  308/2000  Z.z.  je  pokuta  splatná  do  30  dní  odo  dňa 
nadobudnutia  právoplatnosti  rozhodnutia  a  je  potrebné  ju  uhradiť  na  účet:  7000088921/8180, 
VS***09, KS 6548.

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie  č.  09-07/27.232.:  Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa § 4 ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g/  zákona č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č. 6-PgO/O-4840/2008 v časti týkajúcej sa možného porušenia § 16 písm. a) zákona 
č. 308/2000 Z.z., vedené voči MAC TV s. r.o.,  sa  podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov

zastavuje,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/286: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 21.04.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-07/287: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
T: 17.04.2009 Z: PgO

28/ Rôzne
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1/ Správa zo zahraničnej pracovnej cesty – Digitalizace 2009

Rada berie správu zo ZPC – Digitalizácia 2009 na vedomie.

2/ Vyhlásenie výberového konania

Uznesenie č. 09-07/28.231: Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o  udelenie/zmeny 
licencií na terestriálne vysielanie podľa § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Konania sa budú 
viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu. 
Základné podmienky konaní:

1. lehota na podanie žiadostí o licenciu/zmenu licencie: do 07.05.2009, 
2. miesto podania žiadostí: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Kolárska č. 6, P.O.Box 

155, 810 00  Bratislava,
3. dátum  verejného  vypočutia  v  konaniach  na  rozhlasové  a  televízne  vysielanie:  dňa 

01.06.2009,
4. konkrétne frekvencie a územný rozsah vysielania:

LOKALITA
FREKVENCI

A
[MHz]

KOORDINOVAL VÝKON
[W] Poznámky

Bardejov 89,3 Slovenský rozhlas 1000
Giraltovce 99,9 Slovenský rozhlas 250

Levice 92,3 RADIO ONE, 
s.r.o. 200

Liptovský 
Mikuláš 106,4 RADIO ONE, 

s.r.o. 500

Lučenec 93,5 RADIO ONE, 
s.r.o. 500

Považská Bystrica 102,1 SPINOZA, s.r.o. 500
Prešov 90,4 500

Raslavice 97,6 Slovenský rozhlas 250

Rimavská Sobota 92,9 RADIO ONE, 
s.r.o. 150

Trnava 93,0 Best FM Media 
spol. s r.o. 200

Trnava 93,4 SPINOZA, s.r.o. 150

Zlaté Moravce 91,9
TAM ART 
PRODUCTIONS, 
s.r.o.

200

Zlaté Moravce 98,0 Rádio LUMEN, 
spol. s r.o. 500

Možno prideliť len 
pre Rádio LUMEN, 

spol. s r.o.
Žilina 90,8 SPINOZA, s.r.o. 1000

Žilina 98,0 250 Uvoľnené po VM 
SERVIS, s.r.o

Žilina 104,2 500
Uvoľnené po 

RÁDIOMÉDIA 
s.r.o.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha  č.  09-07/288: Kancelária  Rady  zabezpečí  zverejnenie  vyhlásených  konaní  v  dvoch 
celoštátnych denníkoch, na internetovej stránke a na úradnej tabuli Rady.
T: bezodkladne Z: LO

3/ Šetrenie sťažnosti
    Sťažnosť č. 159/10-2009 
    (na vysielanie Sám doma z dňa 22.12.2008, Sám doma 2 z dňa 25.12.2008, Sám doma 3     
    z dňa 1.1.2009) 
    Správa o šetrení sťažnosti č. 159/10-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
    Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava  číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  09-07/28.232: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“),  ako  orgán 
príslušný  podľa  § 4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  n)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“),  postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z.z. preverila 
sťažnosť evidovanú pod č.  159/10-2009, vedenú voči MAC TV, s.r.o.,  a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti týkajúcej sa vysielania programu Sám 
doma z dňa 22.12.2008 za nepreskúmateľnú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/289: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti.
T: 17.04.2009 Z: PKO

Uznesenie  č.  09-07/28.233: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa  § 4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne 
konanie voči  spoločnosti  MAC TV,  s.r.o.,  vo  veci  možného  porušenia  § 20  ods.  4  zákona  č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s odvysielaním programu Sám doma 3 dňa 01.01.2009 o cca 20:00 hod., 
pri ktorom mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/290: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci. 
T: 21.04.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-07/291: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.
T: 17.04.2009 Z: PgO

4/ Priebežné výsledky monitorovania v období kampane, moratória a druhého kola voľby   
    prezidenta SR (Monitorované obdobie: 22.3. – 4.4.2009) 

Rada zobrala na vedomie výsledky priebežné výsledky monitorovania v období kampane, moratória 
a druhého kola voľby  prezidenta SR (Monitorované obdobie: 22.3. – 4.4.2009) a prijala nasledovné 
uznesenia:

Uznesenie  č.  09-07/28.234: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1 až 3  a §  5 ods.  1 písm.  g)  zákona č.  308/2000 Z.  z.  o vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej  len  „zákon  č.  308/2000  Z.  z.“)  postupom podľa  §  71  zákona  č.  308/2000  Z.  z.  začína 
správne konanie voči Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona, vo veci možného 
porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v programe Žurnál Rádia 
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Regina, odvysielanom na programovom okruhu Rádio Regina dňa 22.03.2009 o cca 17:00 hod., 
mohlo  dôjsť  odvysielaním  poďakovania  Ivana  Gašparoviča  svojim  voličom  k  nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/292: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z.z. oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a 
dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 
T: 21.04.2009 Z: PKO

Uznesenie  č.  09-07/28.235: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1 až 3  a §  5 ods.  1 písm.  g)  zákona č.  308/2000 Z.  z.  o vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej  len  „zákon  č.  308/2000  Z.  z.“)  postupom podľa  §  71  zákona  č.  308/2000  Z.  z.  začína 
správne konanie voči Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona, vo veci možného 
porušenia  § 16 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v programe Rádiožurnál, 
odvysielanom dňa 04.04.2009 o cca 12:00 hod., mohlo dôjsť odvysielaním informácie o tom, ako 
volila Iveta Radičová, k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/293: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z.z. oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a 
dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 
T: 21.04.2009 Z: PKO

Uznesenie  č.  09-07/28.236: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1 až 3  a §  5 ods.  1 písm.  g)  zákona č.  308/2000 Z.  z.  o vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej  len  „zákon č.  308/2000 Z.  z.“)  postupom podľa  § 71  zákona  č.  308/2000 Z.  z.,  začína 
správne  konanie voči  vysielateľovi  MARKÍZA-SLOVAKIA,  spol.  s  r.o.,  vo  veci  možného 
porušenia § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v nadväznosti na § 15 ods. 5 zákona č. 46/1999 
Z.z.  o  spôsobe  voľby prezidenta  Slovenskej  republiky v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len 
„zákon č. 46/1999 Z.z.“) v súvislosti s odvysielaním programu Na telo – Prezidentské voľby 2009 
dňa 01.04.2009 o cca  13:00 hod.  z  dôvodu možného  porušenia  povinnosti  zabezpečiť  zreteľné 
označenie  a  oddelenie  vysielania  kampane  pred  voľbou  prezidenta  od  ostatných  relácií 
odvysielaním oznamu pre verejnosť, že ide o platenú politickú reklamu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/294: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z.z. oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a 
dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 
T: 21.04.2009 Z: PKO

Uznesenie  č.  09-07/28.237: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1 až 3  a §  5 ods.  1 písm.  g)  zákona č.  308/2000 Z.  z.  o vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej  len  „zákon č.  308/2000 Z.  z.“)  postupom podľa  § 71  zákona  č.  308/2000 Z.  z.,  začína 
správne konanie voči  vysielateľovi  MAC TV s.r.o.,  vo veci  možného porušenia  § 16 písm. c) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v nadväznosti na § 15 ods. 5 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby 
prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 46/1999 Z.z.“) v 
súvislosti s odvysielaním programu De facto – špeciál dňa 31.03.2009 o cca 19:50 hod. z dôvodu 
možného porušenia povinnosti zabezpečiť zreteľné označenie a oddelenie vysielania kampane pred 
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voľbou  prezidenta  od  ostatných  relácií  odvysielaním  oznamu  pre  verejnosť,  že  ide  o  platenú 
politickú reklamu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/295: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z.z. oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a 
dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 
T: 21.04.2009 Z: PKO

Uznesenie  č.  09-07/28.238: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1 až 3  a §  5 ods.  1 písm.  g)  zákona č.  308/2000 Z.  z.  o vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej  len  „zákon č.  308/2000 Z.  z.“)  postupom podľa  § 71  zákona  č.  308/2000 Z.  z.,  začína 
správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. c) zákona 
č. 308/2000 Z. z. v nadväznosti na § 15 ods. 5 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 46/1999 Z.z.“) v súvislosti s 
odvysielaním programu V politike dňa 29.03.2009 o cca 19:55 hod. z dôvodu možného porušenia 
povinnosti zabezpečiť zreteľné označenie a oddelenie vysielania kampane pred voľbou prezidenta 
od ostatných relácií odvysielaním oznamu pre verejnosť, že ide o platenú politickú reklamu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-07/296: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z.z. oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a 
dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 
T: 21.04.2009 Z: PKO

5/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. marcu 2009.

Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.03.2009.

6/ Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac marec 2009.

Uznesenie č. 09-07/28.234: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie  prehľad o účasti 
členov Rady na zasadnutiach v mesiaci marec 2009 a  v  zmysle čl. 8 Štatútu Rady schváleného 
rozhodnutím  predsedu  NR  SR  č.  1114  v  znení  rozhodnutia  predsedu  NR  SR  č.  625  zo  dňa 
03.03.2004 rozhodla o vyplatení  odmeny za mesiac marec 2009 v plnej  výške všetkým členom 
Rady.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  09-07/297: Kancelária  Rady  zabezpečí  výplatu  odmien  členom  Rady  v  zmysle 
schváleného uznesenia. 
T: 09.05.2009 Z: OEV

7/ Správa zo zahraničnej služobnej cesty 

Rada berie na vedomie správu zo ZPC.

8/ Člen Rady p.Dinka dal podnet na monitoring programov: Z prvej ruky (marec 2009, téma 
DSS), Televízne noviny (TV Markíza, 6.4.2009)

Úloha č. 09-07/298: Kancelária Rady zabezpečí monitoring predmetných programov a predloží ich 
na rokovanie Rady
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T: 23.06.2009 Z: PgO

V Bratislave dňa 07.04.2009

           Prof. Miloš Mistrík
       predseda 

Rady pre vysielanie a retransmisiu

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overil: prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.
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